
สรุปสาระสําคัญ แนวทางปฏิบัติและการเตรียมการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
และเครือขายวิสาหกิจชมุชน 

 
สาระสําคัญของการจดทะเบียน 
  1. สิทธิประโยชนที่วิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนไดรับจากการ 
จดทะเบียน ไดแก 
   1.1 ไดรับการรับรองตามกฏหมาย 
   1.2 มีสิทธิขอรับการสงเสริม สนับสนุน จากคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
   1.3 มีสิทธิไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนากิจการตามมาตรการที่
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจัดใหมี โดยเปนการพัฒนาเพื่อใหวิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิมี
ความเขมแข็งและพึ่งตนเองได เพ่ือสรางความพรอมใหแกกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือขยาย
และสรางความมั่นคงแกกิจการวิสาหกิจชุมชน และเพ่ือใหสินคาและบริการของวิสาหกิจชุมชนเปนที่เชื่อถือ 
  2. หนวยงานที่รับผิดชอบ พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
กําหนดใหกรมสงเสริมการเกษตรรับผิดชอบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
  3. ผูมีสิทธิจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน ตามยกรางประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑของวิสาหกิจชุมชนที่ประสงคขอจดทะเบียน 
ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   3.1 เปนกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือการอื่น ๆ ที่ทําใหเกิด
การพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน 
   3.2 เปนกิจการที่ดําเนินการหรือประสงคจะดําเนินการรวมกันในชุมชน โดยคณะ
บุคคลที่เปนนิติบุคคลหรือไมเปนนิติบุคคล และประกอบดวยสมาชิกที่อยูรวมกันในชุมชนไมนอยกวา 7 
คน  โดยบุคคลดังกลาวตองไมอยูในครอบครัวเดียวกัน 
   3.3 เปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรายไดเพ่ือการพึ่งพาตนเองและเพื่อ
ประโยชนสุขของคนในชุมชน 
   3.4 เปนกิจการที่ไมขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
  4. ผูมีสิทธิจดทะเบียนเปนเครือขายวิสาหกิจชุมชนตามยกรางระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนวาดวยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548  ตองมีการรวมตัวและวัตถุประสงคของการรวมตัว ดังน้ี 
   4.1 ประกอบดวยวิสาหกิจชุมชนตั้งแตสองวิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน 
   4.2 อาจมีบุคคลภายนอกมารวมดําเนินการ 
   4.3 กิจกรรมที่ ดําเนินการมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของวิสาหกิจชุมชนใน
เครือขาย 
   4.4 มีขอบังคับในการบริหารจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
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แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
  1.   การรับจดทะเบียน  ตามยกรางระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
วาดวยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .......... 
   1.1 อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปนผูรักษาการตามระเบียบฯ มีอํานาจแตงตั้ง
หรือมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ 
   1.2 เกษตรอําเภอทําหนาที่เปนนายทะเบียน 
   1.3 สํานักงานเกษตรอําเภอ กิ่งอําเภอ สํานักงานเกษตรเขตในกรุงเทพมหานคร 
หรือสถานที่อ่ืนตามที่อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรประกาศกําหนด เปนสํานักงานรับจดทะเบียน 
   1.4 ยื่นคําขอจดทะเบียนไดที่สํานักงานรับจดทะเบียน และศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล หรือศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง 
   1.5 หลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน กรณีเปนนิติบุคคล 
    1.5.1 สําเนาเอกสารแสดง วัตถุประสงค ระเบียบ หรือขอบังคับ 
    1.5.2 สําเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการปจจุบัน 
    1.5.3 สําเนามติของคณะกรรมการดําเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ 
    1.5.4 ชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ประสงคจะจัดตั้ง พรอมที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน 
    1.5.5 ชื่อและที่อยูของผูมีอํานาจทําการแทน 
    1.5.6 ชื่อและที่อยูของสมาชิก 
    1.5.7 กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงคจะดําเนินการ 
   1.6 หลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน กรณีไมเปนนิติบุคคล 
    1.6.1 หนังสือใหความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือสําเนามติที่ประชุมซ่ึงมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนแทน 
    1.6.2 ชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ประสงคจะจัดตั้ง พรอมที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน 
    1.6.3 ชื่อและที่อยูของผูมีอํานาจทําการแทนพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 
    1.6.4 รายชื่อและที่อยูพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิก 
    1.6.5 กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงคจะดําเนินการ 
   1.7 หากยื่นคําขอจดทะเบียนที่ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล ศูนยบริการ ฯ ตองตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน เม่ือเห็นวาถูกตองจึงสงคําขอพรอมเสนอ
ความเห็นไปยังนายทะเบียนภายใน 7 วัน ถาเห็นวาเอกสารไมครบถวนถูกตองใหแจงผูยื่นคําขอนํา
กลับไปแกไข 
   1.8  นายทะเบียนตองพิจารณาคําขอจดทะเบียนใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน แลว  
ปดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่รับจดทะเบียน หากไมมีผูยื่นคัดคานภายใน 7 วัน นับแตวัน      
ปดประกาศ นายทะเบียนจึงจะออกหนังสือสําคัญการรับจดทะเบียนให 
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   1.9  ชื่อของวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการจดทะเบียนตองมีคําวา “วิสาหกิจชุมชน” 
อยูหนา 
   1.10  หากนายทะเบียนตรวจพบ หรือมีผูยื่นคัดคานและตรวจพบวาวิสาหกิจ
ชุมชนที่ยื่นคําขอขาดคุณสมบัติ หรือขาดเอกสารหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด  นายทะเบียนมีอํานาจที่
จะไมรับจดทะเบียน โดยตองแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 15 วัน 
  2. การแจงดําเนินกิจการ การเลิกกิจการ และการเพิกถอนทะเบียน 
   2.1 วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตองแจงความประสงคจะดําเนินกิจการตอทุกป
โดยแจงภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน 
   2.2 หากวิสาหกิจชุมชนไมแจงความประสงคดําเนินกิจการตอเปนเวลา 2 ป ติดตอกัน 
นายทะเบียนจะมีหนังสือเตือน และหากยังไมแจงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามหนังสือเตือน นาย
ทะเบียนจะถอนชื่อวิสาหกิจชุมชนนั้นออกจากทะเบียน 
   2.3 นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ขาดคุณสมบัติ หรือ 
จงใจฝาฝนระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด โดยตองแจงใหวิสาหกิจชุมชนที่ถูกเพิกถอน
ทราบภายใน 15 วัน 
   2.4  วิสาหกิจชุมชนที่ประสงคจะเลิกกิจการ ใหแจงนายทะเบียนทราบภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่เลิกกิจการ 
  3.  การอุทธรณ กรณีที่ไมรับจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอน 
   3.1  วิสาหกิจชุมชนที่ไมไดรับการพิจารณาใหจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอน
ทะเบียน สามารถยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต
ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน 
   3.2  เม่ือคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวินิจฉัยแลว ตองแจงผลให 
ผูยื่นอุทธรณและนายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน 
   3.3  หากผลการวินิจฉัยใหรับจดทะเบียน นายทะเบียนตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนการจดทะเบียนภายใน 15 วัน สวนกรณีผลการวินิจฉัยไมเพิกถอนทะเบียนใหนายทะเบียน
ประกาศคําสั่งยกเลิกการเพิกถอนภายใน 15 วัน 
  4.  แบบฟอรมสําหรับใชในการจดทะเบียน 
   4.1  แบบฟอรม สวช. เปนแบบฟอรมสําหรับวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวย 7 แบบ คือ 
    - สวช.01  แบบคําขอจดทะเบียน 
    - สวช.02  แบบคํารองคัดคานการจดทะเบียน 
    - สวช.03  แบบคําขอดําเนินกิจการตอ 
    - สวช.04  แบบคํารองขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน 
    - สวช.05  แบบคํารองขอปรับปรุงทะเบียน 
    - สวช.06  แบบคํารองอุทธรณคัดคานการไมรับจดทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียน 
    - สวช.07  แบบคํารองทั่วไป 
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   4.2  แบบฟอรม ท.ว.ช. เปนแบบฟอรมสําหรับเจาหนาที่ ประกอบดวย 7 แบบ คือ 
    - ท.ว.ช. 1  ใบรับเรื่อง การยื่นคําขอรับจดทะเบียน 
    - ท.ว.ช. 2  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
    - ท.ว.ช. 3  เอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจการ 
    - ท.ว.ช. 4  หนังสือเตือน การขอดําเนินกิจการตอ 
    - ท.ว.ช. 5  ประกาศการเพิกถอนทะเบียน 
    - ท.ว.ช. 6  หนังสือแจงการเพิกถอนทะเบียน 
    - ท.ว.ช. 7  หนังสือแจงการไมรับจดทะเบียน 
 
ความกาวหนาในการเตรียมการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ
กรมสงเสริมการเกษตร 
  1. ไดยกรางระเบียบและประกาศ 2 ฉบับ คือ ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน วาดวยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑของวิสาหกิจชุมชนที่ประสงคขอจดทะเบียน 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนพิจารณาประกาศใช ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 
  2. ไดกําหนดแบบฟอรมในการจดทะเบียน จํานวน 14 แบบ  ประกอบดวย  
แบบ สวช. 01 – สวช. 07 และ ท.ว.ช. 1 – ท.ว.ช. 7 พรอมทั้งไดโอนเงินงบประมาณใหจังหวัดเพื่อ
ดําเนินการจัดพิมพทันทีที่คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเห็นชอบระเบียบ ฯ 
  3. ไดออกแบบระบบและโครงสรางฐานขอมูลเพ่ือรองรับการจดทะเบียนไวแลว 
  4. ไดจัดทําโปรแกรมระบบงานสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน พรอมติดตั้งและทดสอบ
การใชงานแลว เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการขอมูลแกเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร 
และบริการหนวยงานที่เกี่ยวของ วิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน และผูสนใจทั่วไป  
ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และเครือขายในสํานักงาน 
  5. ไดจัดฝกอบรมการใชโปรแกรมระบบงานสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานในสวนกลาง จังหวัด และเขต ที่กรมสงเสริมการเกษตร และมอบหมายใหแตละจังหวัด
ไปจัดอบรมผูรับผิดชอบในระดับอําเภอ 
  6. ไดจัดทําตนฉบับคูมือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
พรอมทั้งเตรียมการในการจัดจางพิมพ และสงใหหนวยงานในภูมิภาคแลว 
  7. กําหนดใหมีเปนวิทยากรหลักรับผิดชอบแตละจังหวัดมีหนาที่ประสานงานและ
ชี้แจงงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและการจดทะเบียน 
  8. จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธการจดทะเบียนวิสาหกิจชมุชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
  สําหรับการเปดรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย คาดวาจะสามารถเปดรับ
จดทะเบียนได 15 วัน หลังจากวันที่คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เห็นชอบระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนวาดวยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 คือประมาณตนเดือนสิงหาคม 2548 
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Flow   Chart                                ณ  12 ก.ค.  48 

ขั้นตอนการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
 

 
 
 

 

 
  

ไมมี 
การคัดคาน 

มีการคัดคาน (แบบ สวช.02) 

ออกหนังสือสําคัญ 
การรับจดทะเบียน 

(ท.ว.ช. 2 & 3) 

นายทะเบียน 
พบวาขาด 
คุณสมบัติ 

นายทะเบียน 
พบวาไมขาด 
คุณสมบัติ 

ออกหนังสือสําคัญ 
การรับจดทะเบียน 

(ท.ว.ช. 2 & 3) 

ผูยื่นอุทธรณ นายทะเบยีน 

ไมรับจดทะเบียน 
( ถือเปนที่สุด ) 

พิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว  และ   แจงผลการพิจารณาภายใน  15 วัน 

ขอรับการสงเสริม

ตาม พ.ร.บ. 

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจําตําบล/แขวง(กทม.)  หรือสถานที่อื่นตามที่ 
ผูรักษาการประกาศกําหนด 

สํานักงานเกษตรอําเภอ / กิ่งอําเภอ          

/ สํานกังานเกษตรเขต(กทม.) 
( ใหแบบ ท.ว.ช. 1 แกผูขอจด ) 

ไมรับจดทะเบยีน รับจดทะเบียน 

ปดประกาศใหมี 

การคัดคาน 

ภายใน  7  วัน 
ผูยื่นคําขออุทธรณ 

(แบบ สวช. 06) 

 

ภายใน 7 วัน 

นายทะเบียนพิจารณา ใหแลวเสร็จ   ภายใน  7  วัน 

ศูนยฯพิจารณา 

แจงผลใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 15 วัน (ท.ว.ช. 7) 

 

ยื่นอุทธรณ ภายใน  30 วัน 

ผูตองการขอจดทะเบียน 

1. นิติบุคคล 

2. บุคคลธรรมดา 
ยื่นแบบคําขอจดทะเบียน (แบบ สวช. 01) 

ขอรับการสงเสริม 

ตาม พ.ร.บ. 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 

หรือ คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกจิชุมชน 
กรุงเทพมหานคร 

รับจดทะเบียน 

ภายใน  15 วัน 

ไมรับจดทะเบียน 
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                                                     Flow   Chart                                   ณ  12 ก.ค.. 48 
ขั้นตอนการเพิกถอนทะเบียน 

 
 

 

 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชน 

 

วิสาหกิจชุมชนถกูเพิกถอนทะเบียน 

และ  ใชสิทธิอุทธรณ 
( แบบ ส.ว.ช. 06  ) 

วิสาหกิจชุมชนถูกเพิกถอนทะเบยีน 

และ  ไมใชสิทธิอุทธรณ 

ยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง 

ผูยื่นอทุธรณ นายทะเบียน 
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัย 

พิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
นับแตวันที่ไดรับเร่ืองอุทธรณ     

และแจงผลการพิจารณา ภายใน  15  วัน นับแตวันที่มีคําวินิจฉัย 

เพิกถอนทะเบียน 
( ท.ว.ช. 5 & 6 ) 

    (ถอืเปนที่สุด : ถอนชือ่ออกจากระบบ) 

ปรากฏหลักฐาน ตามขอ 22 

นายทะเบียนมีคําสั่งให 
เพิกถอนทะเบียน 

( ท.ว.ช. 5 ) 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

จังหวัด  หรือ  กรุงเทพมหานคร 

( คําวนิิจฉัย ถอืเปนที่สุด ) 

ไมเพิกถอนทะเบียน 

 

นายทะเบยีน  ตองออกเปนประกาศยกเลิก
คําสั่งของนายทะเบียน  ที่ได 
เพิกถอนทะเบียนไปกอนหนานี ้ภายใน 15 

วิสาหกิจชุมชน สามารถขอรับการสงเสรมิ ตาม พ.ร.บ. 

นายทะเบียนสงหนังสือเตือน ( ท.ว.ช. 4 ) เพื่อให 

วิสาหกิจชุมชน แจงตอทะเบียน(แบบ สวช.03) ไมแจงกลับ 

แจงใหทราบภายใน 15 วันนับต้ังแตวันที่มีคําสั่ง( ท.ว.ช. 6) 
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หากมีขอสงสัยสอบถามไดที ่
 

สวนทะเบียนและขอมูลวิสาหกิจชุมชน 
โทรศัพท , โทรสาร  02-940-6171 
E-mail : sceb40@doae.go.th 

 


